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27ª EDICIÓN
PREMIO DE LITERATURA INFANTIL
O BARCO DE VAPOR

BASES 27ª EDICIÓN PREMIO O BARCO DE VAPOR

A Fundación Santa María, con domicilio social en Boadilla
del Monte, rúa Impresores, 2. Urb. Prado del Espino, CP.
28660 e CIF G-28534204 (en diante Fundación SM) con-
voca a 28ª edición do Premio de Literatura Infantil O Barco
de Vapor, de carácter bienal, de acordo coas seguintes
bases:

1. PARTICIPANTES:
Poderán optar ao Premio todos os escritores/as que
o desexen, calquera que sexa a súa nacionalidade ou
procedencia, sempre que as obras que presenten se
axusten ao concepto comunmente aceptado de no-
vela, estean escritas orixinalmente en lingua gale-
ga, sexan orixinais, inéditas e non fosen premiadas
anteriormente en ningún outro Premio/Concurso, nin
correspondan a autores falecidos con anterioridade
ao anuncio desta convocatoria. Tamén quedarán ex-
cluídos os orixinais que resultasen ser do autor/a
que obtivese o premio na convocatoria inmediata-
mente anterior. Non poderá presentarse ao Premio
o persoal da Fundación SM ou do Grupo SM.

2. PRESENTACIÓN DAS OBRAS:
Os orixinais remitiranse ao seguinte enderezo: Grupo
SM. C/ Impresores, 2. Urbanización Prado del Espino.
28660 Boadilla del Monte. Madrid (España), indican-
do claramente no sobre: Para o Premio O Barco de
Vapor.



A extensión das obras será dun mínimo de 50 páxi-
nas, tamaño DIN A4 (210 x 297 mm) mecanografa-
das a dobre espazo por unha soa cara. Deberán en-
viarse tres orixinais impresos, encadernados e unha
copia en CD.

Cada orixinal irá firmado con pseudónimo, sendo obri-
gatorio acompañar un sobre pechado que conteña:

A) Nome, apelidos, enderezo, teléfono e número do
Documento Nacional de Identidade, pasaporte ou
calquera outro documento oficial identificativo do
autor.

B) Declaración escritamanifestando demaneira expresa:
• que a obra que se presenta é orixinal e inédita.
• que a obra non foi premiada en anteriores
Premios/Concursos, e que non se atopa penden-
te de ditame noutros premios.

• que o autor ten a plena dispoñibilidade dos de-
reitos de explotación da obra e, polo tanto, non
existe limitación ou compromiso ningún con ter-
ceiras editoriais que impida a cesión en exclusi-
va dos dereitos de explotación da mesma a fa-
vor de Xerme Edicións, S.L. (empresa editorial
pertencente ao Grupo SM que ten por obxecto a
edición de libros en galego), en diante SM Xerme.

• que o autor acepta todas e cada unha das ba-
ses do Premio O Barco de Vapor.

C) Data e sinatura orixinal.

3. PRAZO:
O prazo de admisión de orixinais remata o 15 de abril
de 2013. Polo feito de se presentar ao Premio, os au-
tores/as aceptan as presentes bases e compromé-
tense a non retirar a súa obra unha vez presentada.
Así mesmo, implica a ausencia de compromisos edi-
toriais previos ou simultáneos para a obra presen-
tada ao Premio.

4. XURADO E DITAME:
O xurado será designado pola Fundación SM e esta-
rá formado por especialistas en literatura, pedago-
xía e educación e por unha representación da entida-
de organizadora. A composición do xurado non se
fará pública ata o mesmo día da concesión do Premio.
A decisión do xurado será inapelable. O xurado esta-
rá facultado para resolver toda cuestión da súa com-

petencia que non quedase establecida de xeito ex-
plícito nestas bases.

5. PREMIO:
Establécese un único Premio, indivisible, dotado
coa cantidade de 6.000 euros. A concesión do
Premio implica a edición e publicación por parte
de SM Xerme da obra premiada, así como o derei-
to á súa distribución e comercialización en todo o
mundo.

O importe do premio aboarase en concepto de an-
ticipo á conta da participación proporcional nos in-
gresos de explotación da obra (royalties) que se es-
tipulen no contrato de edición que o autor/a
premiado se compromete a subscribir con SM
Xerme, e isto de conformidade cos termos expos-
tos nas presentes bases, así como na vixente lei es-
pañola da Propiedade Intelectual e polas demais
normas e disposicións que fosen de aplicación en
interpretación e aplicación das presentes bases.

A aceptación do premio por parte do gañador/a im-
plica a autorización expresa deste á Fundación SM
(incluída a súa empresa editorial), para a utilización
publicitaria do seu nome e imaxe en relación co
Premio.

6. DEREITOS DE EXPLOTACIÓN:
A aceptación do premio polo autor/a da novela ga-
ñadora supón a cesión a SM Xerme, en exclusiva e
durante o máximo tempo permitido pola lei, de to-
dos os dereitos de explotación da obra galardoada
en todo o mundo, incluíndo, con carácter enunciati-
vo pero non limitativo, o dereito de reprodución da
mesma en calquera tipo de soporte, o de distribu-
ción e comercialización por calquera medio ou can-
le, o dereito de transformación para a súa tradución
a outras linguas ou para a súa adaptación aos mer-
cados de exportación, así como o dereito de comuni-
cación pública na súa modalidade de posta a dispo-
sición do público por procedementos con ou sen fíos.

7. DEREITOS DE OPCIÓN PREFERENTE:
A Fundación SM resérvase un dereito de opción pre-
ferente para publicar, por si mesma ou por medio de
SM Xerme, calquera obra presentada ao premio que,



sen ser galardoada, sexa considerada do seu intere-
se, previa subscrición do correspondente contrato co
seu autor/a, nas condicións habituais para a colec-
ción O Barco de Vapor.

A estes efectos, o autor/a notificaralle de maneira fi-
dedigna á Fundación SM, os datos e condicións ob-
xectivas e subxectivas correspondentes á oferta que
puidese recibir dun terceiro interesado en levar a ca-
bo calquera acto de explotación ao que se refire o
apartado anterior, dispoñendo a Fundación SM dun
prazo de sesenta días para comunicarlle ao autor/a a
súa vontade de adquirir ou non os dereitos en cues-
tión nas mesmas condicións que lle fosen ofertadas
ao autor/a. No caso de que a Fundación SM non es-
tivese interesada no mesmo, o autor/a poderá, libre-
mente, celebrar o contrato con ese terceiro nas con-
dicións notificadas.

8. DEVOLUCIÓN DE ORIXINAIS:
Unha vez feito público o ditame, os orixinais non pre-
miados e as súas copias serán destruídos sen que
caiba reclamación ningunha neste sentido. A
Fundación SM non se fai responsable das posibles
perdas ou danos dos orixinais, nin dos atrasos ou cal-
quera outra circunstancia imputable a correos ou a
terceiros que poida afectar os envíos das obras par-
ticipantes no Premio. Non obstante, a Fundación SM
admitirá os orixinais remitidos por Correos cando o
cuño do envío deixe constancia de que este se reali-
zou dentro do prazo de admisión de orixinais, e sem-
pre que se reciban nun prazo que non altere o nor-
mal desenvolvemento do Premio.

9. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL:
Consonte o disposto na Lei Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Persoal os participan-
tes no Premio de Literatura Infantil O Barco de Vapor
quedan informados de que os seus datos poden ser in-
corporados a un ficheiro do que é responsable a
FUNDACIÓN SM, autorizando o tratamento dos mes-
mos para a xestión do Premio, así como para a súa uti-
lización con fins informativos, promocionais ou estatís-
ticos por parte desta. Poderán exercer os seus dereitos
de acceso, rectificación, cancelación e oposición, diri-
xíndose por escrito, acompañando fotocopia do seu DNI,
a GRUPO SM. C/ Impresores 2. Urb. Prado del Espino.
28660 Boadilla del Monte. Madrid. Os datos facilitados

poderán ser cedidos con fins comerciais, incluída publi-
cidade por medios electrónicos, ás empresas do Grupo
SM que constan na seguinte dirección en internet:
http://www.grupo-sm.com; se vostede non o desexa,
comuníquenolo.

Madrid, febreiro de 2011.


